
1400سال ، امنیت فضاي مجازي و شبکه دولت درفناوري اطالعاتبرنامه هاي دفتر

برنامه هدفردیف
زمان تخمینی اجرافعالیت    

:تا:از تعدادواحد عنوان 

1
توسعه دستگاههاي 

متصل به شبکه 
دولت

تکمیل سامانه کنترل درخواستهاو 
پیگیري اتصال دستگاهها به شبکه 

بهره برداري از آنشدا و 

انتهاي سالابتداي سال100دستگاهاتصال دستگاههاي استان به شبکه-

انتهاي سالابتداي سال200دستگاهاتصال دهیاریها به شبکه -

تشکیل جلسات هماهنگی با شرکت مخابرات-
به منظور ارتقاء تکنولوژي بستر شبکه دولت 

4جلسه
انتهاي سالابتداي سال

2

بهینه سازي سامانه 
هاي نرم افزاري 
مورد استفاده در 

استانداري و 
فرمانداریها

افزار اتوماسیون اداري و تکمیل نرم
مالی و مکاتبات استانداري و 
یکپارچه سازي تمامی زیر سیستم 

هاي موجود

نظارت بر انجام مفاد قرارداد-
تایید و بهره برداري نهایی-
جلسات مدیریت پروژهتشکیل مستمر -

تیرفروردین200نفرساعت

راه اندازي اتوماسیون متمرکز 
استانداري ، فرمانداریها و 

بخشداریها

تبدیل اطالعات سیستم قدیم به جدید-
اتصال کلیه فرمانداریها و بخشداریها-
آموزش سامانه جدید-
نظارت بر استقرار کامل سامانه در فرمانداریها و -

بخشداریها

شهریورفروردین300نفر ساعت

رمهاي فالکترونیکی نمودن 
بر بستر نرم افزار کاغذي 

اتوماسیون جدید

بررسی نیازها با نگاه فرآیندي-
اولویت بندي فرایندها براي پیاده سازي -
پیاده سازي و استقرار فرآیندها-

اسفندفروردین150نفرساعت

تیکتینگ بر راه اندازي سامانه 
دریافت (بستر شبکه دولت 

درخواستهاي پشتیبانی شبکه 

بررسی نیازها-
نصب و راه اندازي ورد پرس-
نصب افزونه هاي مورد نیاز-

نفر ساعت
خرداد فروردین150



اعالم به دستگاههاي استانی-دولت

خرید تجهزات مربوط به ارتقاء سرور-راه اندازي اتوماسیون محرمانه 
اقدامات امنیتی شبکه و نرم افزار در سطح انجام -

دسترسی
استقرار اتوماسیون محرمانه بر اساس اولویت بندي -

حوزه هاي بهره بردار

خرداد فروردین150نفر ساعت

نظام پیگیري (توسعه سامانه نپما 
)مصوبات استانی

استقرار سامانه در دستگاههاي بهره برداري-
سامانهتوسعه فرآیندها و قابلیتهاي -
آموزش به بهره برداران-

خردادفروردین300نفرساعت

3

بهینه سازي 
زیرساخت شبکه 

استانداري و 
فرمانداریها

شبکه اینترنت از وژيتغییر توپول
بستر وایرلس و کنونی به بستر

بهینه سازي و آرایش مجدد رکهاي 
مستقر در دفاتر استانداري

بازنگري سرویس ها-
جدیدتهیه طرح ساختار -
استقرار طرح-

شهریورفروردین200نفرساعت

4
و بهینه سازي 

وب سایتتکمیل 
استانداريجدید 

يمحتواتیریمدستمیساستقرار 
و ياستاندارجدید تیوب سا

هایدفاتر و فرمانداريهاتیرسایز

تهیه و ابالغ استانداردهاي فنی، مدیریتی  و محتوایی -
اینترنتی استانداري، فرمانداریها و جایگاه هاي 

بخشداریها
نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي فنی، مدیریتی -

ومحتوایی جایگاه هاي اینترنتی استانداري، فرمانداریها 
و بخشداریها

سئوي سایت شیبررسی و اقدامات الزم جهت افزا-
استانداري

اسفندفروردین400نفرساعت

5
برگزاري انتخابات

ریاست جمهوري و 
شوراها

ستاد مشارکت در جلسات-
انتخابات استان

شرکت در جلسات-
پیگیري امور مرتبط با فناوري اطالعات در سامانه -

انتخابات

تیرفروردین10جلسه



اطالعات آوري تشکیل کمیته فن-
ستاد انتخابات 

دریافت دستورالعمل هاي ابالغی و نظارت بر حسن -
انجام آنها در فرمانداریها و بخشداریها

پیگیري تامین، پیکربندي و بهره برداري از تجهیزات -
احراز هویت و صندوقهاي الکترونیکی

استقرار سامانه جامع در سطح فرمانداریها و بخشداریها-
هماهنگی و پیگیري تامین بستر ارتباطی شعب اخذ راي -

با اولویت شعب فاقد پوشش مناسب در انتخابات قبل  

6
برگزاري جلسات 

کارگروهها و کمیته 
هاي دفتر

تهیه دستورالعملهاي مورد نیاز-کمیته فناوري اطالعات استانداري
تشکیل جلسات-
پیگیري مصوبات-

4جلسه

تهیه دستورالعملهاي مورد نیاز-امنیت استانداريراهبردي کمیته 
تشکیل جلسات-
پیگیري مصوبات-

6جلسه

تهیه دستورالعملهاي مورد نیاز-اتاق فکر اقتصاد دیجیتال
تشکیل جلسات-
پیگیري مصوبات-

6جلسه

برگزاري جلسات کمیته فنی امنیت 
اطالعات استانداري

ارائه پیشنهادات جهت ارتقاء امنیت شبکه-
یگیري مصوبات جلسهپ-

12جلسه

7
ارتقاء امنیت 

اطالعات

وظایف جدید برنامه ریزي انجام 
محول شده به دفتر در محور امنیت 

فضاي مجازي

تجزیه و تحلیل وظایف-
پیش بینی منابع مورد نیاز اجراي وظایف منجمله اعتبار، -

نیروي انسانی، ابزارها و جلب حمایت سایر سازمانهاي 
مرتبط

تقسیم کار -

اردیبهشتفروردین80نفرساعت

پیگیري خرید نرم افزار پایش 
مجازي بر اساس کلمات فضاي 
کلیدي

شناسایی نیازهاي مجموعه استانداري و فرمانداریها و -
تهیه شرح خدمات

ارزیابی و بررسی نرم افزارهاي مختلف و تعیین نقاط -
ضعف و قوت بر اساس نیازها

خردادفروردین150نفر ساعت



عقد قرارداد و بهره برداري-
اجراي استاندارد سیستم مدیریت 

در )Isms(اطالعات امنیت 
محدوده دفتر فناوري اطالعات

شناخت وضعیت موجود-
تعیین سیاستها-
تصویب در کمیته راهبردي-
اجراي سیاستها-
نظارت و پایش-
اخذ گواهی-

مهرفروردین500نفر ساعت

تعیین و اولویت بندي نیازها-استانداريAPNراه اندازي 
عقد قرارداد -
بردارينصب، استقرار و بهره -

انتهاي سالابتداي سال200نقطه

مرکز (SOCراه اندازي مرکز 
استانداري) عملیات امنیت

تامین اعتبار-
خریداري سامانه مدیریت رخداد و اطالعات امنیتی-
خریداري سامانه تشخیص نفوذ-
نصب، استقرار و بهره برداري از راهکار مرکز عملیات -

امنیت

انتهاي سالابتداي سال3500میلیون ریال

تامین ارتباط-تهیه نرم افزار مدیریت وصله
خریداري نرم افزار-
نصب، استقرار و بهره برداري-

شهریور ماهابتداي سال250میلیون ریال 

ایجاد سایت پشتیبان اطالعات مهم 
در فرمانداري اصفهان و آران و 

بیدگل 

تامین اقالم و خدمات تهیه لیست نیازمندیها و پیگیري -
مورد نیاز

نصب و راه اندازي رك اختصاصی در فرمانداریهاي -
هدف

نصب تجهیزات ذخیره سازي-

تهاي سالانابتداي سال1500میلیون ریال



برقراري ارتباطات شبکه اي بین اتاق سرور استانداري و -
فرمانداریهاي هدف با پهناي باند مناسب

هاي تهیه نسخه پشتیبانjobفعال سازي -

تهیه لیست نیازمندیها و پیگیري تامین اقالم و خدمات -تکمیل اتاق سرور استانداري
مورد نیاز منجمله تجهیزات حفاظت فیزیکی

انتهاي سالابتداي سال1000میلیون ریال

تکمیل تجهیزات ذخیره سازي 
اطالعات براي تهیه نسخه پشتیبان

هاي مورد نیازHard Diskخریداري -
موجودTapeتعمیر -

انتهاي سالابتداي سال700میلیون ریال

پایش تصویري8

مشارکت فنی در کمیته استانی 
پایش تصویري براي سازماندهی، 
تعیین نیازهاي فنی و نظارت عالیه 

بررسی دستورالعملها و الزامات شوراي امنیت کشور در -
پایش تصویر

طرحهاي پایش تصویري استانبررسی و ارزیابی -
مشارکت در تعیین مجري واجد شرایط-
نظارت و کنترل عالیه بر اجراي پروژه ها-

9
توسعه اقتصاد 

دیجیتال

تشکیل مستمر کمیته اقتصاد دیجیتال-کمیته اقتصاد دیجیتال
حمایت از شرکتهاي دانش بنیان در این زمینه-
کمیته وام مشارکت در تامین منابع از طریق شرکت در -

وجوه اداره شده
پیگیري مصوبات-

انتهاي سالابتداي سال

پیگیري راه اندازي مجتمع اصفهان هوشمند-مراکز شتاب دهی
پیگیري انعقاد تفاهم نامه واگذاري و فعال سازي -

مجتمع آموزشی فوالدشهر
) توسعه اقتصاد دیجیتال(پیگیري راه اندازي مرکز تاد -

در استان

انتهاي سالابتداي سال

مشارکت در پروژه هاي پرچم استان در محورهاي -منطقه ویژه علم و فناوري
فناوري اطالعات و ارتباطات

انتهاي سالابتداي سال



10
نوسازي تجهیزات 

رایانه اي

جایگزینی و به روزرسانی 
کامپیوترهاي فرسوده 

تامین اعتبار-
بر اساس اولویت کاربرينصب و راه اندازي تجهیزات -

انتهاي سالابتداي سال100دستگاه

تامین اعتبار-جایگزینی ویدئوپروژکتورهاي جدید
دستگاه جدید4خریداري -

انتهاي سالابتداي سال4دستگاه

نظارت بر بهره برداري تجهیزات 
در فرمانداریها و بخشداریها

نظارت بر توزیع تجهیزات -
نصب، راه اندازي و بهره برداري تجهیزاتبرنامه ریزي -

اردیبهشتفروردینفرمانداري24

11

توسعه سرویس 
هاي شبکه دولت

کاتالوگ سرویس مستمر بررسی 
خدمات شبکه دولت از نهاد ریاست 

جمهوري و اجرایی نمودن 
قابل ارائه در جدید سرویسها ي 

شبکه دولت

بررسی مجدد کاتالوگ نهاد ریاست جمهوري-
مورد نیازسرویس هاي احصاء -
پیگیري دریافت دسترسی به سامانه ها-

ابالغ به دستگاهها
مذاکره با نهاد ریاست جمهوري در خصوص استفاده از --

Gsbاستانداري براي سرویس دهی به دستگاهها

مستمرمستمر100نفرساعت

ارائه خدمات مرکز تبادل اطالعات 
ملی در بستر شبکه دولت

در استان از طریق سازمان IXپیگیري تامین زیرساخت -
فناوري اطالعات

دریافت سرویسهاي اولویت دار موجود در مرکز تبادل -
اطالعات و استفاده از آنها در مجموعه استانداري و 

فرمانداریها
انتشار سرویسهاي راه اندازي شده براي سایر -

دستگاههاي اجرایی

اسفندفروردین30سرویس

تولید وب سرویس اتوماسیون -
جهت پیوستن یه اداري دستگاه 

سیستم رصد ریاست جمهوري

تهیه دستورالعمل  نحوه اتصال-
پیگیري اتصال دستگاهها-
-

شهریورخرداد150نفرساعت

افزایش میزان استفاده از سامانه -
سیتاد توسط دستگاههاي استانی

تعریف و ایجاد دسترسی سازمانها به سامانه-
ترغیب و رفع مشکالت سازمانها براي بهره برداري -

اسفندفروردین200نفرساعت



رصد استفاده سازمانها از سرویس براي ارزیابی سالیانه -
سازمانها

12

ایجاد هماهنگی 
درون سازمانی در 

جهت بهبود 
مدیریت از طریق 

فناوري بستر 
اطالعات

آموزش و نصب سامانه -راه اندازي داشبوردهاي مدیریتی -
شناسایی نیازهاي اقالم مدیریتی مورد نظر استاندار و -

معاونین
جمع آوري اطالعات مورد نیاز در دفاتر و یا سازمانها -
طراحی داشبوردهاي مدیریتی -

شهریوراردیبهشت200نفرساعت

BPMNپروژه13

وزارت BPMSیري استقرار  پیگ-
کشور در استانداري 

دریافت مستندات شناسه دارکردن خدمات پیگیري -
استانداري از ستاد وزارت کشور باتوجه به برنامه متمرکز 

وزارت کشور براي اخذ شناسه واحد خدمات الکترونیک
تامین زیرساختهاي بهره برداري از سامانه در استانداري و -

فرمانداریها 
BPMSاستقرار فرآیندهاي پیاده سازي شده سامانه -

و فرمانداریهارت کشور در استانداريوزا
به کاربران BPMSآموزش استفاده از-

انتهاي سالابتداي سال100نفر ساعت

14

حفظ و ارتقاء 
پایداري سرویس 

هاي سخت افزاري 
و نرم افزاري موجود

مدیریت دامین هاي سایت -
و استانداري و فرمانداریها

اقدامات الزم جهت تمدید دامنه 
منقضی شدههاي 

نگهداري نرم افزارهاي موجود-

حفظ پایداري شبکه و سخت -
افزار

مجموعه اقدامات فنی جهت پایش ، رفع عیب و -
بروزآوري سیستمها و نرم افزارهاي موجود

رصد مخاطرات امنیتی و پیشگیري-

150نفر ساعت

مستمرمستمر

15
تهیه برنامه فرهنگ 

سازي و توانمند 
کارکنان سازي 

برگزاري دومین دوره  امنیت -
اطالعات

برگزاري دوره اتوماسیون جدید -

برگزاري دوره هاي امنیت در سطوح مدیران، -
اطالعات و عموم کاربرانکارشناسان فناوري 

برگزاري دوره هاي تکمیلی اتوماسیون در سطوح -

4دوره 

مستمرمستمر



استانداري در حوزه 
فناوري اطالعات

استانداري
برگزاري دوره آموزشی سیستم 

مدیریت محتواي وب سایت جدید  
استانداري و فرمانداریها 

مدیران و کارکنان دستگاه
برگزاري دوره راهبري و کاربري مدیریت محتواي وب -

سایت 

16
توسعه زیرساختها 

دورکاري

مجموعه برگزاري مطلوب جلسات ویدئوکنفرانس -ارتقاء بستر ویدئوکنفرانس-
استانداري و فرمانداریها

ارتقاء بسترهاي سخت افزاري و نرم افزاري در سطح -
استانداري و فرمانداریها

تیرفروردین

بهبود پهناي باند ارتباطات دورکاري-توسعه زیرساختهاي دورکاري-
ارتقاء امنیت دسترسی از راه دور -
پیش بینی راهکارهاي کاهش هزینه هاي مربوطه-

خردادفروردین


